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Gửi quý phụ huynh có con trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 

 

 Thưa quý phụ huynh có con trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Mỹ Đình, năm học 

2021 – 2022! 

 Thay mặt Hội đồng sư phạm nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới 

toàn thể phụ huynh học sinh. Cảm ơn các bậc phụ huynh đã tin tưởng lựa chọn Trường 

THPT Mỹ Đình để gửi gắm con em mình theo học trong ba năm THPT! 

 Trường THPT Mỹ Đình được thành lập theo Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 

25/05/2021 của UBND Thành phố Hà Nội. Đây là cơ sở giáo dục phổ thông công lập trực 

thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Năm học 2021 – 2022, Trường bắt đầu đi vào hoạt 

động với chỉ tiêu tuyển sinh 10 lớp – 400 học sinh; với đội ngũ giáo viên được tuyển chọn 

và điều động từ các trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; với điều kiện 

cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ và hiện đại. 

 Hiện nay, Nhà trường đang tích cực chuẩn bị cho năm học mới 2021 – 2022. Tuy 

nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, học sinh chưa thể tới 

trường, nên kính mong quý phụ huynh và học sinh vui lòng cập nhật các thông tin của Nhà 

trường qua hệ thống tin nhắn điện tử eNetViet, qua website http://thptmydinh.edu.vn và 

fanpage https://www.facebook.com/THPTMYDINH.  

 Thưa quý phụ huynh! 

Lịch sử của mái trường THPT Mỹ Đình sẽ được các con học sinh Khóa 1 viết trang 

đầu. Tôi hi vọng, trang sử ấy sẽ thật rạng ngời với những giá trị cốt lõi mà Nhà trường theo 

đuổi: Nhân văn và Sáng tạo – Trí tuệ và Yêu thương – Kỉ cương và Trách nhiệm -  Hợp tác 

và Chia sẻ; trang sử ấy sẽ được các con viết nên bằng những niềm vui và thật nhiều thành 

tích đáng tự hào. Thầy và trò Nhà trường cũng rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, 

ủng hộ và đồng hành của các bậc phụ huynh, để trong tương lai không xa, Trường THPT 

Mỹ Đình sẽ trở thành một địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng cao, một điểm sáng trong 

ngành Giáo dục và Đào tạo của Thủ đô Hà Nội. 

 Kính chúc quý phụ huynh và gia đình mạnh khỏe, bình an, thành công, hạnh phúc!  

 Trân trọng cảm ơn!          

         HIỆU TRƯỞNG 

                       
Nguyễn Thu Hà 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2021 
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